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P3-11 
 مرگ -در  بروز متاستاز و مرگ سرطان پستان با استفاده از مدل بیماري   عوامل پیش آگهی دهنده

 ، محمود رضا گوهري، شهپر حقیقت، عین اله پاشا، علیرضا نیکوفر، رضا خدابخشی.*پریسا مختاري حصاري
mokhtarihesariparisa@yahoo.com  

 
طان پسـتان در میـان زنـان و    باشد. با توجه به شیوع سرهاي درمانی و تشخیص میآگهی دهنده در سرطان پستان راهی براي ارزیابی و بهبود  روش: شناسایی عوامل پیشمقدمه

  آگهی دهنده  مرگ و متاستاز بیماري سرطان پستان اجرا گردید.آگهی در بقاي کلی بیماري، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط عوامل پیشاهمیت تاثیر عوامل پیش
بـه   1385-1388هـاي  در دو بیمارسـتان پـارس و فیـاض بخـش در فاصـله سـال       بیمار مبتال به سرطان پستان درمان شـده  518: در این مطالعه طولی بقا، پرونده مواد و روش ها

، متاستاز و مرگ در مدل سه حالتی تفکیک شدند و عوامل اندازه تومـور، گریـد تومـور،    Disease-freeنگر مورد بررسی قرار گرفت. بیماران در سه حالت صورت گذشته
مرگ شدند کـه  -ها مورد بررسی قرار گرفت. این متغیرها وارد مدل سه حالتی بیماريگیر و سن بیماران در بین حالتهاي لنفی در، تعداد گرهHER-2هاي هورمونی، گیرنده

  انجام گرفت. Rها در نرم افزار بندي شده است. آنالیز دادهنیمه مارکف مدل-با فرآیند کاکس
 421درصـد بیمـاران جراحـی ماسـتکتومی داشـتند.      1/76سال بود و  5/5د شد. میانه زمان پیگیري برابر سال برآور8/10سال با انحراف معیار  8/48میانگین سن بیماران ها: یافته

هـاي لنفـاوي درگیـر و انـدازه تومـور در      بیمار در اثر متاستاز فوت گردید. در این مطالعه تعـداد گـره   44بیمار دچار متاستاز شد.  84ماندند و  Disease-freeبیمار در حالت 
برابـر بیمـاران بـدون     36/1و  4/5، خطر بروز متاسـتاز و مـرگ بـه ترتیـب     10هاي درگیر بیشتراز ). در بیماران  با تعداد گره>001/0pدار بدست آمد(متاستاز معنیبروز مرگ و 

همچنین در بیماران داراي متاسـتاز، عوامـل گریـد تومـور و     گره درگیر بود. خطر متاستاز و مرگ در بیماران با اندازه تومور بزرگتر، بیشتر از افراد با اندازه تومور کوچکتر بود. 
HER-2 05/0دار بودند(در بروز مرگ معنی<p 2/1درصد بیشتر از بیمارانی با گرید یک بود(20). خطر مرگ بیماران با گرید دوHR=  سن بیماران در بروز مـرگ معنـی .(-

  دار بدست نیامد.  بروز مرگ یا متاستاز معنیهاي هورمونی در این مطالعه در عوامل گیرنده ).=01/0pدار شد(
هاي لنفی درگیـر نسـبت خطـر    نتایج نشان داد که با افزایش اندازه تومور احتمال خطر متاستاز و مرگ در بیماران افزایش می یابد همچنین با افزایش تعداد گره نتیجه گیري: 

هـاي  توانـد بـه پزشـکان در اتخـاذ روش    آگهی دهنده در بـروز متاسـتاز و مـرگ بیمـاران مـی     طالع از عوامل پیشهاي پژوهش، اشود. با توجه به یافتهمرگ در بیماران بیشتر می
  تر کمک شایانی نماید.درمانی مناسب

  مرگ، سرطان پستان. -: عوامل پیش آگهی، تحلیل بقا، مدل بیماري هاي کلیديواژه
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